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Schreuder is een veelzijdige basisschool in Amsterdam-Zuid, succesvol in het geven van goed   
onderwijs door het verbinden van kinderen, kennis en werelden. 

In deze nieuwsbrief 

• Schreudertheater & muzieklessen 

• Interview teamlid 

• Sportdag groep 1 t/m 5 

• Movendi naschoolse activiteiten 

• Van de directie 

 
Belangrijke data  
Za. 23-4 t/m zo. 8-5  Meivakantie 

Vr. 13-5 Infobijeenkomst oriënterende ouders 

Woe. 18-5 Schreudertheater 

Vr. 20-5 Sportdag groep 1 t/m 5 

Di. 23-5 Infobijeenkomst oriënterende ouders 

Do. 26-5 t/m zo. 29-5 Hemelvaartweekend, leerlingen vrij 

 

    

 

Schreudertheater & muzieklessen 

Op woensdag 18 mei is er weer een Schreudertheater. 

U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken. 

De kinderen geven een presentatie over een onderwerp waar ze in 

de klas mee bezig zijn. Dit kan vertellend zijn, in de vorm van een 

werkstuk, een lied, een toneelstuk, knutselwerk enz. 

De presentatie is in de hal en zal uit 3 shifts bestaan. 

Elke groep verzorgt een presentatie van ongeveer 8 minuten, dus 

wees op tijd! 

Rooster: 

Blok 1: 9.40- 10.10u groepen 1/2, 4/5U en 8 

10.15- 11.05u pauze 

Blok 2: 11.10- 11.40u groepen 2/3, 5 en 7/8U 

Blok 3: 11.45- 12.15u groepen 4, 6 en 7 

Als u wilt komen kijken, kunt u plaatsnemen achter de kinderen, op de trap of boven bij de balustrade. In 

verband met de privacy willen wij u vragen, alleen foto’s van uw eigen kind te maken. 

 

Dinsdag 9 mei start meester Giordano van de Muziekschool Amsterdam met muzieklessen. 

Tot aan de zomervakantie zal hij elke dinsdag muzieklessen geven aan de groepen 3 t/m 8. 

Hij is erg enthousiast en kan niet wachten om te beginnen. 
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Interview teamlid 

Deze keer hebben Bregje en Rosalie van groep 7/8U juf Floor van groep 4 

geinterviewd. Er is door ons niet gecorrigeerd op evt. spel-/grammaticafouten 

      

1. waarom ben je juf geworden? omdat ik graag met kinderen werk en ik vroeger 

een hele leuke meester had die me aangemoedigt had om juf te worden.  

2. op welke school zat je? ik zat op de sint willie brordus in venlo.  

3. gebruikte je vroeger straattaal? ik spreek thuis dialect.  

4. wat is jouw favoriete kleuterboek? de moedhoed vind ik leuk.  

5. weet jij iets over schreuder wat niemand anders weet? nee, ik ben hier pas anderhalf jaar omdat ik van de 

vlinderboom kom.  

6. wat was jouw favoriete vak op school? taal, van talen zoals engels en duits.  

7. wat waren vroeger jouw hobby’s? hockeyen vond ik vroeger leuk, nu shoppen en eten met vriendinnen, 

meidendingen! 

 

 

 

Sportdag groep 1 t/m 5 op 20 mei 

 Vrijdag 20 mei is het dan zover, de sportdag voor de groepen 1 t/m 5 en 4/5 unIQ zal dan plaats gaan vinden 

in onze eigen inpandige gymzaal van 09:00 tot 15:00uur. 

Thema; Olympische Spelen met als motto ‘’meedoen is belangrijker dan winnen’’ staat dit jaar centraal. In 

samenwerking met de ouderraad zal dit op een feestelijke manier worden ingevuld en de kinderen worden 

uitgedaagd tot de activiteiten. 

  

Honkbalwedstrijden, hoogspringen en verspringen zijn hierbij de 

olympische activiteiten die door alle kinderen per groep of in 

combinatie met andere groepen in een klokuur zullen worden 

afgelegd. 

  

Mede namens de ouderraad alvast een sportieve dag toegewenst!  

De Sportcommissie 

 

 

Movendi naschoolse activiteiten 

Naschoolse lessen in de gymzaal van Basisschool Schreuder starten na de meivakantie. 

Nadere informatie en opgave via info@movendi.nl. 

Een kind kan alleen een eerste proefles meedoen als u doorgeeft: 

voor- en achternaam, geboortedatum, groep, klas, en uw 06. 

 

TENNIS op woensdag start 11 mei 

- 12:40/12.45-13.40 groep 1,2,3,4 

- vanaf 13.45 op aanvraag, klein groepje of privéles voor andere leeftijden (opvang tussen school en tennis 

i.o.) 

- zie voor klassikale tennislessen voor andere leeftijden www.movendi.nl 

 

VOETBAL op vrijdag start 13 mei 

- 14:40/14.45-15.45 groep 1,2,3,4 

- op donderdag is er voetbal in de W. Witsenstraat www.movendi.nl 

mailto:info@movendi.nl
http://www.movendi.nl/
http://www.movendi.nl/
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Het is de bedoeling dat deze lessen volgende schooljaar gewoon verder gaan. 

In september staat er ook DANS op donderdag in de gymzaal op het programma. 

Geef uw belangstelling daarvoor aan Movendi door. 

 

Movendi geeft privélessen PIANO en GITAAR op afspraak thuis, alle leeftijden. 

Nadere informatie en opgave via info@movendi.nl. 

 
 

 

 

Van de directie 

Beste ouders en verzorgers van Basisschool Schreuder, 

Bij deze wil ik mezelf nader aan u voorstellen. Sommigen van u hebben mij misschien al 

even zien staan op het plein of zijn me tegengekomen in de school. 

Mijn naam is Maurice Boonstra, ik ben 49 jaar, getrouwd en vader van 3 kinderen. Ik 

ben woonachtig in Hilversum. Graag stap ik op de racefiets/ MTB of wandel ik in het 

bos of het Pieterpad! 

Vanuit de ICT ben ik zij-ingestroomd in onderwijs (2004 – 2005) als leerkracht, waarna ik ben doorgegroeid 

naar directeur (2008). Dit was in Almere. Vanaf 2011 heb ik in ’t Gooi gewerkt op de OB Blaricum en ben ik 

uiteindelijk meerscholen directeur geworden in Blaricum, waaronder ook op een school voor 

hoogbegaafden. 

Vanaf 2019 ben ik als interim directeur in het PO aan de slag. Ik wil graag meer zien van het onderwijs, meer 

scholen en besturen. Dit geeft me veel energie! Op dit moment ben in ook nog clusterdirecteur ad interim in 

Almere en geef ik leiding aan 12 scholen en hun directeuren. Zeer leerzaam! 

Met heel veel plezier en elan ga ik nu aan de slag op Basisschool Schreuder. Ik ben er voorlopig 3 dagen in 

week (ma/do/vrij). Wat een prachtige school staat er midden in Amsterdam! Op zo’n mooie plek heb ik nog 

niet eerder mogen werken. Natuurlijk is er op een school altijd wat te doen en liggen er ook nog uitdagingen 

met zijn allen. Daar ga ik graag met het team mee aan de slag! 

U kunt mij altijd bereiken via het bekende mailadres van de school. 

 

 

Op 7 april was er weer een informatiebijeenkomst voor ouders. Het was een goede bijeenkomst met zeer 

geïnteresseerde ouders. En ook weer met actieve medewerking van de Ouderraad. Dank daarvoor. Het heeft 

in ieder geval geleid tot weer wat nieuwe inschrijvingen op onze school. 

 

Deze week was een korte maar drukke week. Vooral voor de Bovenbouw waar de CITO-eindtoets is 

afgenomen en waar de week werd afgesloten met de Koningsspelen. 

Ook hier weer veel dank voor de behulpzame ouders. 

 

Tot slot wensen we jullie allemaal een fijne en ontspannen vakantie toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan Witte & Maurice Boonstra 
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De volgende Nieuwsbrief komt uit op vrijdag 20 mei 2022 

 

MR oudergeleding: 

Frank Reef/voorzitter: frankreef@gmail.com 

Bram Wijngaarden/secretaris: dwijngaa@gmail.com 

Sophie de Wijs/lid: sophiedewijs@gmail.com 

 

MR personeelsgeleding: 

Ellen van de Geer (groep 7) 

Jacobien Gerbrandy (groep 3) 

Roos Schouw (ondersteuning UniQ) 

Ouderraad: 

Tessa Reef/voorzitter: tessareef@gmail.com 

Alle klassenouders hebben zitting in de Ouderraad. 

 

Vertrouwenspersoon AMOS: 

Evelien Brouwer: e.brouwer@hetabc.nl 

 

 


